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Voorwoord 
Naar aanleiding van de herijking van de Structuurvisie “Ruimte voor Wensen 2040” in 2012 en de vaststelling van het daarbij 
behorende	uitvoeringsprogramma,	heeft	de	gemeenteraad	opdracht	 gegeven	voor	het	opstellen	 van	een	Ontwikkelvisie	
voor de Klein Plaspoelpolder.
 
Met	 het	 opstellen	 van	 deze	 Ontwikkelvisie	 stelt	 de	 gemeente	 zich	 ten	 doel	 om	 richting	 te	 geven	 aan	 de	 toekomstige	
transformatie	van	het	gebied.	De	hiervoor	gekozen	aanpak	wijkt	sterk	af	van	de	manier	waarop	binnenstedelijke	ontwikkelingen	
in het verleden vorm kregen. 

Bij de aanpak van de Klein Plaspoelpolder is gekozen voor het opstellen van een ontwikkelvisie in samenspraak met  bewoners, 
gebruikers	en	eigenaren	van	het	gebied.	De	samenwerking	gedurende	dit	participatietraject	alsook	de	opbrengsten	ervan,	
beschouw	 ik	 als	bijzonder	waardevol.	 Tijdens	dit	 participatietraject	heeft	de	gemeente	de	 kracht	en	de	waarde	 van	het	
gebied zeer goed leren kennen. Met deze aanpak  vervult de gemeente Leidschendam-Voorburg een voortrekkersrol. De 
ontwikkelvisie	is	een	‘stip	op	de	horizon’	en	beoogt	een	toekomstbestendig	kader	te	vormen	voor	de	aanpak	van	de	Klein	
Plaspoelpolder,	dat	ook	in	economisch	minder	zekere	tijden	vertrouwen	wekt.

De	Klein	 Plaspoelpolder	 is	 een	uniek	 gebied,	waarin	 door	 de	 voorgestelde	 transformatie	 grote	 kansen	ontstaan	om	het	
gebied toegankelijk te maken en tot integraal verblijfsgebied binnen de gemeente te maken. 

Met	deze	ontwikkelvisie	nodig	ik	potentiele	initiatiefnemers	dan	ook	uit	om	met	plannen	te	komen	die	de	in	deze	ontwikkelvisie	
gestelde	ambities	versterken	en	ondersteunen.	Ontwikkelaars	die	zich	durven	te	onderscheiden	met	bijvoorbeeld	woningbouw	
aan	De	Vliet	en	de	Plaspoelhaven	of	ontwikkelaars	die	kansen	zien	om	vernieuwende	woon-werkcombinaties	te	realiseren	
en	ondernemers	met	tijdelijke	initiatieven	die	bijdragen	aan	het	beoogde	levendige	verblijfsgebied.	De	Klein	Plaspoelpolder	
biedt hiertoe volop kansen. 

Heleen Mijdam,
Wethouder Ruimtelijke ordening



Klein Plaspoelpolder (1976) als vestigingslocatie voor grootschalige kantoorfuncties

Verouderde kantoorfuncties kampen met leegstand

Klein Plaspoelpolder als aantrekkelijk verblijfsgebied aan de Vliet
6
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1. Inleiding
Waarom een ontwikkelvisie?

De	 Klein	 Plaspoelpolder	 is	 ruim	 vijftig	 jaar	 geleden	 tot	
ontwikkeling gekomen. Zowel de gemeente Leidschendam 
als de gemeente Voorburg zagen dit gebied als de ideale 
locatie	voor	hun	grootschalige	kantoorfuncties.	Destijds	aan	
de rand van elke gemeente afzonderlijk, nu centraal gelegen 
in de gefuseerde gemeente. 

Braakliggende terreinen, verlaten parkeerplaatsen en 
leegstand	 zijn	 stille	 getuigen	 van	 de	 oorspronkelijke	
dynamiek van het gebied. De nog aanwezige kantoor- en 
bedrijfspanden hebben een gedateerde uitstraling. De Klein 
Plaspoelpolder	 is	 met	 het	 vertrek	 van	 deze	 werkfuncties	
zowel zijn uitstraling als betekenis kwijtgeraakt. Hierdoor 
is de kans ontstaan om het gebied te transformeren naar 
een verblijfsgebied. Een centraal gelegen verblijfsgebied 
dat	 als	 schakel	 kan	 functioneren	 tussen	 de	 kernen	 van	
Leidschendam en Voorburg en direct gelegen is aan de 
uitnodigende Vliet.

Ambitie

Het is de nadrukkelijke wens van de gemeente Leidschendam-
Voorburg om de  Klein Plaspoelpolder te transformeren 
naar een gemengd woon-werkgebied. Een gebied dat 
goed	 toegankelijk	 is	 en	 prettig	weet	 aan	 te	 sluiten	op	 zijn	
groenstedelijke omgeving. Een aangenaam verblijfsgebied 
door de directe nabijheid van de Vliet en Damcentrum. Bij 
het	verblijfsgebied	ligt	de	nadruk	op	de	woonfunctie,	overige	
(kleinschalige)	functies	dienen	zich	te	conformeren	naar	dit	
verblijfskarakter. Een verblijfskarakter dat zich kenmerkt 
door	een	prettig	toegankelijke	openbare	ruimte	en	een	mix	
aan woningtypen. Een Klein Plaspoelpolder waar men graag 
wil wonen en verblijven.

Uitnodiging tot transformatie

Met het opstellen van deze ontwikkelvisie stelt de 
gemeente	 zich	 ten	 doel	 richting	 te	 geven	 aan	 de	
toekomstige	 transformatie	 van	 de	 Klein	 Plaspoelpolder.	 In	
een	 regisserende,	 stimulerende	 en	 faciliterende	 rol	wil	 de	
gemeente	letterlijk	en	figuurlijk	ruimte	bieden	aan	inwoners,	
ondernemers,	 marktpartijen,	 organisaties	 en	 instellingen	
om	hun	ambities	te	verwezenlijken.

Voor de totstandkoming van deze ontwikkelvisie is 
dan ook gekozen voor een aanpak waarin bewoners, 
gebruikers, omwonenden en eigenaren in het gebied 
zijn uitgenodigd om in een open en transparant proces 
gezamenlijk vorm te geven aan de visie.  Deze aanpak 
sluit aan bij de verantwoordelijkheid die de gemeente 
Leidschendam-Voorburg	 heeft	 bij	 	 procesbegeleiding	 en	
gebiedsontwikkeling.	 Het	 accent	 verschuift	 hierbij	 van	 het	
realiseren en faseren van een vastomlijnd eindbeeld naar 
een aanpak die is gericht op een meer voorzienbare termijn. 
Vanuit	 bestaande	 kansen,	 initiatieven,	 en	 kwaliteiten	 kan	
het gebied stapsgewijs worden versterkt. De gemeente 
legt zich hierbij toe op het versterken van de ruimtelijke 
structuur en de inbedding in het stedelijk weefsel. Het is 
nu	niet	realistisch	dat	de	gemeente	tot	in	detail	voorschrijft	
wanneer en hoe dit vorm krijgt.

Om	initiatieven	uit	te	lokken	en	impuls	en	richting	te	geven	
aan	de	gewenste	ontwikkeling	en	transformatie,	creëert	de	
gemeente	een	kader	dat	bandbreedtes	geeft.	Bandbreedtes	
waarbinnen	 ontwikkelingen	 en	 vernieuwende	 ideeën	
mogelijk	zijn.	De	marktpartijen	worden	uitgenodigd	om	met	
particuliere	initiatieven	invulling	te	geven	aan	de	geleidelijke	
transformatie	 van	 het	 gebied,	 waarbij	 de	 gemeente	 de	
regie houd op de integraliteit en samenhang van de totale 
transformatie	van	het	gebied.	

Deze ontwikkelvisie staat niet op zichzelf. In de, eind 
december 2013 door de gemeenteraad vastgestelde, ‘Nota 
van	Uitgangspunten	–	Ontwikkelvisie	Klein	Plaspoelpolder’	
zijn er opgaven voor de Klein Plaspoelpolder geformuleerd. 
Deze ontwikkelvisie bouwt verder op deze bevindingen. 
Dit document kan dan ook beschouwt worden als 
een vervolgstap op de Nota van Uitgangspunten. De 
ontwikkelvisie	 heeft	 het	 kenmerk	 van	 een	 wenkend	
perspectief,	een	sturingsinstrument.	

Leeswijzer

Dit hoofdstuk bevat kort en bondig het hoe en waarom van de 
ontwikkelvisie. De hoofdstukken twee en drie beschrijven de 
visie en de uitwerking van de belangrijkste uitgangspunten.

Hoofdstuk	 vier	 biedt	 een	 blik	 op	 de	 procesmatige	 kant.	
Bijzonder	 is	 het	 feit	 dat	 hier	 tevens	 de	 reacties	 van	
de Klankbordgroep op de ontwikkelvisie zijn vermeld. 
Hoofdstuk	vijf	beschrijft	de	ruimtelijke	context	waarbinnen	
de ontwikkelvisie zich manifesteert. Binnen dit hoofdstuk 
zijn tevens de conclusie van de gestelde opgaven uit de Nota 
van Uitgangspunten opgenomen.

‘Bij het verblijfsgebied ligt de nadruk op 
de woonfunctie, overige (kleinschalige) 

functies dienen zich te conformeren naar dit 
verblijfskarakter’.



Concept visiekaart

Groenstructuur

Waterstructuur

Te	behouden	bebouwing

Ontwikkellocaties

Langzaamverkeer route
Eigendomsgrens

Wandelzone/verblijfsgebied

Bijzonder	verblijfsgebied	aan	het	water

Hoofdentree	KPP

Mogelijke	locatie	oeververbinding

Entree autoverkeer

Rooilijn/Voorkant

Geen	aaneengesloten	bebouwing

N20 m. 

100 m. 
N

Visiekaart Klein Plaspoelpolder

Waterstructuur Parallelstructuur

Te handhaven bebouwing

Geen aaneengesloten gevelbeeld

Hoofdontsluiting

Brug

Accentlocatie

Aandachtslocatie

Verblijfsgebied voetganger

Voorkeurslocatie	extra	oeververbinding

Voorkantsituatie

Groenstructuur

Uitnodigend groen/blauw element

Te ontwikkelen deelgebieden



9

Hoofdthema van de ontwikkelvisie is het realiseren van 
samenhang in de Klein Plaspoelpolder. Een belangrijk 
ingrediënt	 voor	 de	 samenhang	 is	 een	 aaneengesloten	
openbare ruimte. Een openbare ruimte die de aanwezige 
kwaliteiten in de Klein Plaspoelpolder met elkaar verbindt 
en	versterkt.	Een	openbare	ruimte	waar	men	zich	op	prettige	
wijze kan verplaatsen langs de groen- en waterstructuur. Een 
robuust	raamwerk	voor	toekomstige	ontwikkelingen	binnen	
de Klein Plaspoelpolder. 

Het bundelen en versterken van de aanwezige kwaliteiten 
in de groen- en waterstructuur is een ideaal vertrekpunt 
voor	de	transformatie	van	de	Klein	Plaspoelpolder	naar	een	
aantrekkelijk verblijfsgebied. Een verblijfsgebied dat tevens 
gekenmerkt wordt door:
•	 Een	centrale	en	beschutte	ligging	in	de	gemeente		
 Leidschendam-Voorburg;
•	 Een	groenstedelijk	karakter	dat	aansluit	op	de		
 kwaliteiten van de omliggende (woon)wijken;
•	 Een	gemengd	karakter	door	toevoeging	van			
	 functies		die	het	verblijfskarakter	moeten		 	
 versterken.

Met het realiseren van het raamwerk zijn vijf deelgebieden 
te onderscheiden. Deze deelgebieden kunnen gefaseerd tot 
ontwikkeling komen. Door het toevoegen van een divers 
woonprogramma	in	de	deelgebieden,	kan	een	evenwichtige	
mix	 van	 bewonersgroepen	 ontstaan	 binnen	 de	 Klein	
Plaspoelpolder. 

2. Visie

Bundelen kwaliteiten tot raamwerk van openbare ruimte

De deelgebieden worden door het raamwerk van openbare 
ruimte op logische wijze met elkaar verbonden. Het 
raamwerk	vormt	de	basis	voor	de	(recreatieve)	doorgaande	
verbindingen	 en	 bijpassende	 kleinschalige	 functies	 binnen	
de Klein Plaspoelpolder. Deze verbindingen dragen bij aan 
een	 fijnmazig	 karakter	 van	 het	 gebied	 en	 weten	 de	 Klein	
Plaspoelpolder goed te verankeren in het stedelijke weefsel 
van Leidschendam-Voorburg. 

Tevens draagt het raamwerk bij aan een betere adressering 
van	de	te	handhaven	woonfuncties.	Het	vergroot	als	ware	de	
structuur binnen de Klein Plaspoelpolder. Door de verbeterde 
structuur wordt het eenvoudiger om ruimtelijke spelregels 
op te stellen voor de verschillende deelgebieden. Spelregels 
die betrekking hebben op de verdere uitwerking van de 
visie. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan bouwhoogtes 
en	relaties	tussen	bebouwing	en	openbare	ruimte.	

‘Het bundelen en versterken van de aanwezige 
kwaliteiten in de groen- en waterstructuur is een 

ideaal vertrekpunt voor de transformatie van 
de Klein Plaspoelpolder naar een aantrekkelijk 

verblijfsgebied’. 
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Versterken groenstructuur door verbindende werking extra 
aanplant en aanhaken van te ontwikkelen deelgebieden

Groenstructuur als basis voor het langzaam verkeer netwerk

Inpassing extra oeververbinding dient aan te sluiten op 
raamwerk

De Klein Plaspoelpolder wordt opgehangen aan de oude 
trambaan

Oude trambaan 
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3. Uitwerking visie
Het groenblauwe raamwerk

Het groenblauwe raamwerk moet zoveel mogelijk een 
openbaar karakter krijgen. Daar waar dit raamwerk in de 
huidige	situatie	nog	niet	goed	op	elkaar	aansluit,	dient	deze	
versterkt te worden. Het versterken van de groenstructuur 
dient plaats te vinden met inheemse soorten die reeds binnen 
de Klein Plaspoelpolder aanwezig zijn. Daar waar water 
aanwezig is, dient deze kwaliteit te worden versterkt worden 
met soorten (bijvoorbeeld Wilg) die het waterkarakter 
weten te versterken. Het groenblauwe raamwerk is de basis 
voor de langzaam verkeersroutes door het plangebied. 

Het groenblauwe raamwerk moet verder worden versterkt 
met het groen dat binnen de deelgebieden gerealiseerd gaat 
worden. De deelgebieden worden op deze wijze gehecht 
aan de structuur van het gebied.

(Langzaam verkeer) Routes

De routes die binnen het raamwerk van openbare ruimte 
worden gerealiseerd dienen het langzaam verkeer. De routes 
dragen	bij	aan	het	fijnmazige	karakter	van	dit	verblijfsgebied	
en vormen verbindingen naar de omgeving toe. Deze routes 
moeten door middel van groene bermstroken worden 
losgekoppeld van het overige verkeer. Doel is dat voetgangers 
en	fietsers	zich	vrijuit	kunnen	begeven	langs	en	door	de	Klein	
Plaspoelpolder. De Vlietoever wordt een verblijfsgebied dat 
enkel toegankelijk wordt voor de voetganger. Op de overige 
routes	kan	men	ook	met	de	fiets	terecht.

Hoofdontsluiting	en	entrees

De entrees tot het plangebied dragen bij aan de 
toegankelijkheid van de Klein Plaspoelpolder. De hoofd 
verkeersstructuur wordt opgehangen aan de Oude Trambaan. 
Naast een duidelijke hoofdentree in het verlengde van de 
extra	oeververbinding,	worden	de	aan	de	Oude	Trambaan	
grenzende deelgebieden via een parallelweg op de stedelijke 
hoofdstructuur aangesloten. Deze parallelweg scheidt 
het doorgaande verkeer op de Oude Trambaan van het 
bestemmingsverkeer in de Klein Plaspoelpolder. Dit vergroot 
de	leefbaarheid	aan	deze	zijde	van	de	Klein	Plaspoelpolder.	
De	hoofdontsluiting	is	grotendeels	gelegen	op	de	bestaande	
infrastructuur. Dit duurzaam hergebruik van de bestaande 
infrastructuur ontsluit alle deelgebieden binnen de Klein 
Plaspoelpolder. De deelgebieden dienen minimaal tweemaal 
een	aansluiting	te	krijgen	op	deze	hoofdstructuur.	

De	extra	oeververbinding

De	 gemeente	 kent	 al	 geruime	 tijd	 de	 wens	 voor	 een	
extra	 oeververbinding	 over	 de	 Vliet.	 Hoewel	 deze	 extra	
oeververbinding voor de in deze ontwikkleingsvisie 
gepresenteerde	transformatie	van	de	KPP	niet	noodzakelijk	
is, wordt wel nader verkend waar en hoe een eventuele 
extra	oeververbinding	kan	worden	ingepast.	
Uitgangspunten bij deze verkenning zijn:
•	 De	oeververbinding	moet	een	ontlastende	werking		
 hebben op de al bestaande oeververbindingen, én
•	 De	oeververbinding	moet	bijdragen	aan	de		 	
 herontwikkeling van de Klein Plaspoelpolder 

Om een mogelijke meerwaarde te vormen voor de 
herontwikkeling	en	transformatie	van	de	Klein	Plaspoelpolder	
is het nodig om een aantal ruimtelijke randvoorwaarden te 
formuleren die aan een dergelijke oeververbinding moeten 
worden gesteld. 

Van belang is vooral dat de gewenste samenhang in de 
Klein Plaspoelpolder niet wordt gefrustreerd door de 
oeververbinding en dat de oeververbinding daadwerkelijk 
bijdraagt aan de Klein Plaspoelpolder.

Gelet op het belang van een dergelijk uitgangspunt is het 
noodzakelijk	dat	een	extra	oeververbinding	voldoet	aan	de	
volgende randvoorwaarden:
•	 De	oeververbinding	dient	aan	te	sluiten	op	het		
 gewenste raamwerk van openbare ruimte en  
 infrastructuur;
•	 De	oeververbinding	dient	geen	barrière	te		 	
 zijn voor doorgaande structuren parallel aan de  
 Vliet en de langzaamverkeersverbinding tussen de  
 Cornelis  Voorhoevelaan en Damcentrum;
•	 Het	fysieke	kunstwerk	voor	de	oeververbinding		
 dient aan te sluiten op het aangrenzende   
 maaiveldniveau van de Vlietoevers (geen hoog  
 kunstwerk);
•	 In	het	benodigde	profiel	dient	een	voorziening	te		
 worden opgenomen voor ruime bermstroken met  
	 passende	beplanting	(	groene	inpassing);
•	 De	gewenste	verkeersintensiteit	en	daarbij		 	
 geldende geluidscontour dient de ontwikkeling 
 van een kleinschalig woon(werk)milieu niet te  
 hinderen;
•	 De	oeververbinding	moet	benut	worden	als			
 hoofdentree tot Klein Plaspoelpolder.
 
In het Verkeers- en Vervoerplan zal met name de 
onderbouwing	 en	 de	 verkenning	 naar	 financiële	middelen	
worden onderzocht en toegelicht. In een vervolgonderzoek 
zal	een	definitieve	keuze	gemaakt	moeten	worden.

‘Het groenblauwe raamwerk moet zoveel 
mogelijk een openbaar karakter krijgen’.
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Geleidelijke overgangen in bouwhoogten vanaf bestaande bebouwing

Voorkanten naar het (groenblauwe) raamwerk toe Samenhang bebouwing op aandachtslocatiesGeen lange aaneengesloten gevels

Cornelis 
Voorhoevelaan

Dokter van
der Stamstraat De Bolder
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Samenhang

Het groenblauwe raamwerk, inclusief langzaam 
verkeersroutes,	 hoofdontsluiting	 en	 entrees,	 vergroot	 de	
structuur binnen de Klein Plaspoelpolder. De verschillende 
deelgebieden	worden	door	realisatie	van	het	raamwerk	op	
heldere wijze aan elkaar gekoppeld tot een samenhangend 
verblijfsgebied. Deze deelgebieden kunnen vervolgens 
gefaseerd tot ontwikkeling komen. Door deze gefaseerde 
ontwikkeling bestaat er de kans dat de deelgebieden 
ruimtelijk niet goed op elkaar aansluiten. Dit willen we 
graag voorkomen binnen de Klein Plaspoelpolder. Om de 
samenhang binnen de Klein Plaspoelpolder op lange termijn 
te borgen zijn er voor de deelgebieden enkele ruimtelijke 
randvoorwaarden opgesteld. Ruimtelijke randvoorwaarden 
die moeten bijdragen aan:
•	 Het	voorkomen	van	hinderlijke	achterkanten;
•	 Aansluitende	bouwhoogtes;
•	 Heldere	oriëntatie	tussen	bestaande	en	nieuwe		
	 functies;
•	 Hechte	relatie	tussen	bebouwing	en	het	raamwerk;

Voorkanten
De te ontwikkelen deelgebieden dienen met voorkanten 
aan te sluiten op het groenblauwe raamwerk van openbare 
ruimte. Dit vergroot het uitnodigende karakter van de Klein 
Plaspoelpolder. Lang aaneengesloten gevels zijn vanwege 
het	 gewenste	 transparante	 en	 fijnmazige	 karakter	 niet	
gewenst. Daar waar wordt afgeweken van een duidelijke 
voorkantsituatie	moet	 sprake	 zijn	 van	 een	 typologie	 welk	
het karakter van de nabijgelegen openbare ruimte weet te 
versterken. Blinde gevels op hoeken zijn niet gewenst.

Bebouwingshoogte
Er	is	bewuste	keuze	gemaakt	om	de	bestaande	woonfuncties	
te handhaven. Nieuwe bebouwing dient hier zorgvuldig 
en logischerwijs, zonder grote hoogteverschillen, aan 
gesitueerd te worden. Dit geldt tevens naar de bebouwing in 
de directe omgeving toe. Hinderlijke achterkanten dienen te 
worden voorkomen binnen de Klein Plaspoelpolder. Door op 
gepaste wijze op de bestaande bebouwing aan te sluiten zal 
de Klein Plaspoelpolder een groter samenhangend karakter 
krijgen. Overgangen van acht naar twee bouwlagen wordt 
als te groot ervaren. 

Accentlocaties
De	nieuwe	structuur	creëert	drie	bijzondere	accentlocaties	
binnen	de	Klein	Plaspoelpolder.	 Locaties	die	ontwikkelaars	
uitdagen	om	met	bijzondere	typologieën	en	hoekoplossingen	
te komen. Dit kan bijvoorbeeld door een verspringing 
in	 bouwhoogte,	 afwijkende	 kapconstructie	 of	 door	 een	
verhoogde	 plint	 waardoor	 er	 andere	 functies	 gehuisvest	
kunnen	worden.	Het	betreft	de	volgende	locaties:
•	 Entree	Klein	Plaspoelpolder;
•	 Sijtwendeplantsoen;
•	 Waterbuffer.

De	 locatie	 waar	 nu	 de	 benzinepomp	 staat	 is	 bijzonder	
doordat het geheel ontsloten wordt door infrastructuur. 
Het is strategisch gelegen aan de hoofdentree tot de Klein 
Plaspoelpolder. Om hinderlijke achterkanten te vermijden 
dient hier goed te worden gekeken naar de inpassing van 
een	 nieuwe	 functie.	 Het	 is	 een	 locatie	 waar	 kan	 worden	
afgeweken van de strikte rooilijn langs de Oude Trambaan 
en waar hogere bebouwing kan worden toegestaan.

Het	Sijtwendeplantsoen	heeft	een	bijzondere	 ligging	direct	
aan de Vliet en het langzaam verkeersnetwerk. Een plek 
die tevens toegang biedt tot de Klein Plaspoelpolder en 
het	 verblijfsgebied	 langs	 de	 Vliet.	 Deze	 locatie	 nodigt	 uit	
voor een bijzonder verblijfsklimaat. Waar een kleinschalige 
functie	 kan	 worden	 gerealiseerd	 die	 dienst	 kan	 doen	 als	
verzamelplek aan het water. De nieuwe bebouwing dient 
hier zorgvuldig op aan te sluiten.

De	waterbuffer	vormt	een	andere	bijzondere	entree	tot	de	
Klein Plaspoelpolder. Er liggen hier reeds voorstellen om een 
speelplek te realiseren. 

Aandachtslocaties
Deze	 strategische	 locaties	 vormen	 belangrijke	 ruimtelijke	
overgangen van de Klein Plaspoelpolder naar zijn omgeving 
toe. Ze zijn gelegen nabij entrees tot het gebied. Entrees 
waar	de	relatie	van	de	aangrenzende	openbare	ruimte
op	 de	 bebouwing	 extra	 aandacht	 verdient.	 Locaties	 waar	
verschillende te ontwikkelen deelgebieden aan elkaar 
grenzen.	Er	wordt	verlangt	van	ontwikkelende	partijen	dat	ze	
bij	hun	initiatieven	rekening	houden	met	de	aangrenzende	
locaties.	Vroege	afstemming	met	betrekking	tot	mogelijke
inrichtingsprincipes	 versterkt	 de	 structuur	 binnen	 het	
gebied en draagt bij aan een uitnodigende openbare ruimte 
en entree tot de Klein Plaspoelpolder.

‘De te ontwikkelen deelgebieden dienen met 
voorkanten aan te sluiten op het groenblauwe 

raamwerk van openbare ruimte’. 
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4. Proces en draagvlak
Nota van Uitgangspunten als opmaat 
en kader

Eind december 2013 is door de gemeenteraad de ‘Nota 
van	 Uitgangspunten-Ontwikkelvisie	 Klein	 Plaspoelpolder’	
vastgesteld. In deze Nota zijn de opgaven verwoord voor 
deze Ontwikkelvisie. De opgaven zijn doorvertaald vanuit de 
structuurvisie	en	betreffen:

1. Versterken van de Vlietoever door verbetering en  
	 realisatie	verbindingen	langs	de	Vliet;
2. Verbeteren herkenbaarheid historisch lint en zicht  
 op de Vliet;
3. Versterken ruimtelijke kwaliteit van de entrees  
 naar omliggende gebieden toe;
4.	 Nieuwe	functies	dienen	complementair	te	zijn	aan		
 de voorzieningen-as van Leidschendam Centrum;
5.	 Verbeteren	bereikbaarheid	door	realisatie	extra		
 oeververbinding;
6.	 Realisatie	gemengd	woon-werkmilieu.

De Nota van Uitgangspunten vormt daarmee het kader 
waarbinnen deze ontwikkelvisie tot stand is gekomen. De 
Nota van uitgangspunten is door de gemeente opgesteld 
nadat	 zij	 daartoe	 ambtelijke	 gesprekken	 heeft	 gevoerd	
met stakeholders om de uitwerking van de geformuleerde 
opgaven zo nauwkeurig mogelijke te doen. 

De	zes	opgaven	zijn	doorvertaald	naar	belangrijke	 thema’s	
die	aan	bod	zijn	gekomen	tijdens	het	participatietraject:

1. Toegankelijkheid
2.	 Identiteit
3.	 Zoekgebied	extra	oeververbinding
4. Vraaggestuurd programma / Tijdelijkheid

Participatietraject als 
verdiepingsslag

Na vaststelling van de Nota van Uitgangspunten is er 
verdere verdieping gegeven aan het uitwerken van de 
gewenste	 transformatieopgave.	 Hiertoe	 is	 een	 brede	
consultatie	 gestart,	 waarbij	 inwoners	 en	 stakeholders	 hun	
input	hebben	kunnen	geven	op	de	visie.	Deze	consultatie	is	
opgedeeld in vier verschillende bijeenkomsten. Gedurende 
deze	bijeenkomsten	is	telkens	een	specifiek	thema	aan	bod	
gekomen dat invloed kan uitoefenen op de visie. 

Er is gedurende deze workshops aandacht besteed aan 
de	 randen	 van	het	 gebied,	 de	 gewenste	 identiteit	 van	het	
binnengebied,	 de	 mogelijkheid	 voor	 tijdelijke	 functies	 en	
de	 gewenste	 extra	 oeververbinding.	 Met	 de	 stakeholders	
(marktpartijen)	 zijn	 daarnaast	 aparte	 bijeenkomsten	
gehouden om de verschillende belangen te inventariseren. 
De input van de deze sessies zijn in de nabeschouwing 
als verschillende lagen met elkaar gecombineerd tot een 
conclusiekaart. Met deze conclusiekaart is een breed 
gedragen beeld gevormd van het raamwerk waarbinnen de 
Klein Plaspoelpolder tot ontwikkeling kan komen.

Beleidskaders

Uitgangspunten voor de ontwikkelvisie zijn:

•	 Structuurvisie	Ruimte	voor	Wensen	2040,	herijking		
 2012
•	 Uitvoeringsprogramma	Ruimte	voor	Wensen,		
 herijking 2012
•	 Project	Damcentrum

Boven gemeentelijke beleidskader voor de 
ontwikkelvisie zijn:

•	 Structuurvisie	Infrastructuur	en	Ruimte;
•	 Provinciale	Structuurvisie;
•	 RSP	Haaglanden;
•	 Economische	deelstrategieën	Stadsgewest		 	
 Haaglanden.

Gemeentelijke beleidskaders zijn:

•	 Vigerende	bestemmingsplannen	(Sijtwende/Klein		
 Plaspoelpolder/ Damcentrum)
•	 (Ontwerp)	bestemmingsplan	Damsigt
•	 Woonvisie
•	 Verkeer-	en	vervoersplan
•	 Parkeernota
•	 Groenstructuurplan
•	 Waterplan
•	 Nota	bodemarchief	ontrafelt
•	 Klimaatplan
•	 Nota	duurzaam	bouwen
•	 Nota	grondbeleid
•	 Welstandsnota
•	 Beheer	Kwaliteitsplan
•	 Cultuurhistorische	analyse	Vlietoevers

‘De Nota van Uitgangspunten vormt daarmee 
het kader waarbinnen deze ontwikkelvisie tot 

stand is gekomen’.
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Vervolgproces

De gemeente komt met deze ontwikkelvisie voor de Klein 
Plaspoelpolder tegemoet aan de wensen en eisen van 
betrokkenen alsook de gemeente zelf. Deze visie is immers 
de	resultante	van	het	uitvoerige	participatietraject.	Om	van	
deze	visie	tot	uiteindelijke	realisatie	over	te	kunnen	gaan,	
zijn nog vervolgstappen nodig. De basisrandvoorwaarden 
voor	de	transformatie	moeten	op	orde	zijn,	juist	ook	bij	
de organische gebiedsontwikkeling die de gemeente voor 
ogen	heeft.	Net	al	bij	ouderwetse	gebiedsontwikkeling	zal	
dan ook voor deze ontwikkeling de gebieds-economische 
haalbaarheid moeten worden aangetoond. 

Om	 het	 gebied	 daadwerkelijk	 ‘organisch’	 te	 laten	
transformeren,	 moet	 er	 binnen	 de	 gebiedsexploitatie	 en	
de	ruimtelijke	visie	ruimte	zijn	voor	verschillende	scenario’s	
en	verschillende	snelheden	en	eindbeelden.	Dat	heeft	ook	
juridische	consequenties,	bijvoorbeeld	voor	de	planologische	
grondslag	voor	de	transformatie.	De	visie	zal	dan	ook	vertaald	
moeten	worden	naar	een	flexibel	bestemmingsplan.

Om de gewenste samenhang in het gebied in ruimtelijke zin 
te bewerkstelligen, wordt voorgesteld om nader onderzoek 
te	 doen	 naar	 de	 ruimtelijke	 relaties	 van	 de	 deelgebieden	
binnen de Klein Plaspoelpolder.  Dit moet leiden tot nadere 
spelregels waarbinnen deze deelgebieden tot ontwikkeling 
kunnen komen. Deze spelregels voor de deelgebieden van 
de Klein Plaspoelpolder moeten antwoord geven op vragen 
zoals: hoe moeten gebouwen in de Klein Plaspoelpolder er 
uit zien? Hoe richt je de openbare ruimte daarbij passend 
in? Hoe kan je het water en overige openbare ruimte (nog 
beter) gebruiken?

Om	de	transformatie	daadwerkelijk	in	gang	te	zetten	worden	
enerzijds	kwartiermakers	gezocht,	die	een	bijdrage	kunnen	

Inspiratie voor raamwerk: Schilderij II, Piet Mondriaan 
(1921) Schilderij	II,	Piet	Mondriaan	(1921-1925)

leveren	 in	 de	 overgangsfase.	 Deze	 kwartiermakers	 wordt	
gevraagd als ambassadeurs voor het gebied op te treden 
en vooral in de overgangsfase het gewenste eindbeeld 
te	 ondersteunen	 met	 daartoe	 passende	 initiatieven.	
Daartoe	 passend	 zijn	 met	 name	 initiatieven	 die	 bijdragen	
aan het versterken van het gebied als verblijfsgebied. 
Basiselementen	daarvoor	zijn	bijv.	‘eten	&	drinken’	zoals	een	
bar,	paviljoen,	restaurant,	 	 ‘landscaping’	zoals	kleinschalige	
groene gebieden waar bijvoorbeeld een wijk-groentetuin 
kan worden aangelegd of speelplaatsen of waar kleinschalige 
festivals	 kunnen	 worden	 georganiseerd	 en	 ‘cultuur’	 zoals	
een kleinschalig podium of buitenruimte voor uitvoeringen, 
exposities	e.d.		Deze	functies	dienen	aanvullend	te	zijn	op	de	
aanwezige	functies	in	het	Damcentrum.

Initiatiefnemers	moeten	bij	de	gemeente	terecht	kunnen.	De	
gemeente neemt haar rol als regisseur van de integraliteit 
van het gebied serieus en neemt daarom die regie vanuit 1 
loket. 
Ook	richting	marktpartijen	neemt	de	gemeente	de	 rol	van	
hoeder van de integraliteit en samenhang serieus. In de 
bij deze visie horende  ontwikkelingsstrategie wordt de rol 
die de gemeente daarbij kan spelen nader uitgewerkt en 
toegelicht. 

‘Om de gewenste samenhang in het gebied in 
ruimtelijke zin te bewerkstelligen, wordt voor-
gesteld om nader onderzoek te doen naar de 

ruimtelijke relaties van de deelgebieden binnen 
de Klein Plaspoelpolder’. 

Vervolgonderzoeken

Gedurende het vervolgproces dienen de volgende 
onderdelen nog nader onderzocht te worden.
•	 Haalbaarheidsanalyse	Klein	Plaspoelpolder;
•	 Onderzoek	naar	extra	oeververbinding;
•	 Onderzoek	naar	mogelijke	faciliterende		 	
 voorzieningen, ondersteunend aan de  
	 transformatie	(bijvoorbeeld	glasvezelnetwerk).
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Weergave klankbordgroep bijeenkomst 
Klein Plaspoelpolder 23 september 
2014

Locatie:		DamLounge	te	Leidschendam.
Setting:	 Voor	 de	 zomer	 zijn	 er	 4	 bijeenkomsten	 van	 de	
klankbordgroep geweest om te werken aan de ontwikkelvisie 
voor Klein Plaspoelpolder. De uitkomsten zijn vervat in de 
ontwikkelvisie zoals die nu voorligt. Deze visie is met de 
klankbordgroep gedeeld en de klankbordgroep is op de 
bijeenkomst	gevraagd	naar	een	reactie.

Naderhand	is	een	schriftelijke	reactie	van	de	wijkvereniging	
Buitengracht ontvangen. Zij konden niet bij de bijeenkomst 
zijn.	 In	 grote	 lijnen	 ligt	 de	 reactie	 in	 het	 verlengde	 van	
datgene dat is besproken in de klankbordgroep en is in 
onderstaande opgenomen.

Weergave van het rond-de-tafel-gesprek

De	 klankbordgroep	 is	 blij	met	 de	 presentatie	 die	 gegeven	
is. Dat maakt het allemaal veel duidelijker dan het alleen 
opgeschreven is. De klankbordgroep adviseert ook in 
steekwoorden	de	essentie	van	de	visie	duidelijker	in	het	stuk	
te maken.

Functies
Er	 wordt	 positief	 gereageerd	 op	 de	 keuze	 om	 de	 nadruk	
om	de	woonfunctie	 te	 leggen.	De	wijkvereniging	doet	een	
aantal	meer	 specifieke	 suggesties	 daartoe	 en	 benoemt	 de	
beschutte	ligging	van	het	gebied	als	een	grote	kans	om	een	
sterk	woonklimaat	te	creëren.	

De oeververbinding
Het gesprek gaat ook over de oeververbinding:
•	 De	klankbordgroep	vraagt	wat	nu	de	noodzaak		
 van de verbinding is. Voor de Klein Plaspoelpolder  
 vind de klankbordgroep de verbinding niet   
 nodig. Is die voor de gemeente of de regio wel  
	 nodig?	De	klankbordgroep	betwijfelt	het	en	heeft		
 in ieder geval nog geen onderbouwing gezien. 
•	 Deze	verbinding	heeft	het	wel	een	enorme		 	
 beperking op de ontwikkeling van het gebied. De  
 klankbordgroep  vraagt zich zelfs af of er nog wel  
 wat van de visie terecht kan komen. Een   
 dergelijke weg – zeker als die een lokaal of   
	 regionaal	karakter	heeft,	heeft	wel	een	hele	grote		
 impact.
•	 En	als	die	er	dan	toch	zou	moeten	komen,	kies	dan		
	 snel	het	tracé,	want	hoe	langer	je	twee	opties		
 openhoudt, hoe slechter het is voor de Klein  
 Plaspoelpolder.
•	 De	wijkvereniging	geeft	aan	niet	te	wachten	op		
 een oeververbinding en ziet de noodzaak ervan  
 niet.
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Bouwhoogte
Ook de bouwhoogte komt aan de orde. De wijkvereniging 
vraagt hier ook aandacht voor. In de visie staat iets over de 
hoogtegradiënt	in	verband	met	de	hoogbouw	in	en	rond	het	
gebied. De klankbordgroep vraagt zich af wat dit betekent 
in	de	praktijk.	Komt	er	ook	8	en	6	hoog?	Al	pratend	komt	de	
klankbordgroep tot de conclusie dat het erom gaat dat je niet 
teveel in hoogten moet vastleggen en de markt de ruimte 
laten, maar dat je wel afspreekt heel bewust om te gaan met 
de bestaande hoogte in het gebied en de afstemming met 
de nieuwe ontwikkelingen. Er zijn meerdere oplossingen 
mogelijk,	maar	voorop	staat	dat	er	specifiek	aandacht	voor	
moet zijn.

De	accentlocaties
Waar denken we aan? Inderdaad is de plek aan de Vliet 
ter	hoogte	van	de	fietsbrug	een	bijzondere	plek,	maar	het	
moet wel passen bij de omgeving. Wat een aantal bewoners 
betreft,	dus	niet	te	luidruchtig.	Leuk	om	hier	verder	over	na	
te denken.

Water
Is datgene dat nu getekend is aan de oostzijde van het plan 
(waterberging),	 het	 definitieve	 plan?	Het	 antwoord	 is,	 dat	
dit inderdaad het huidige plan is dat verder in uitvoering 
gebracht	gaat	worden.	De	groene	ontmoetingsplek	waar	al	
lang over gesproken wordt, wordt hiermee ook gerealiseerd.
De wijkvereniging ziet versterking en uitbreiding van de 
waterstructuren als kans.

Langs de Vliet?
De wijkvereniging vraagt zich af of de verbinding langs de 
Vliet	 nu	 voor	 voetgangers	 of	 ook	 voor	 fietsers	 is.	 In	 dat	
laatste geval is ze bang dat de kwaliteit van de zone aangetast 
wordt.	 De	 gemeente	 geeft	 aan	 dat	 in	 de	 visie	 alleen	 een	
voetgangersverbinding is opgenomen.

Urgentie
De wijkvereniging wijst op de vele slechte plekken in 
het	 gebied.	 Ze	 heeft	 begrip	 voor	 de	 oorzaak	 ervan:	 de	
economische crisis. Tegelijk vindt ze dat dat geen reden is 
om geen haast te maken, want de plekken worden er zo niet 
beter op.

Hoe nu verder?
De klankbordgroep – en met name de ontwikkelende 
partijen	–	 vragen	 aandacht	 voor	de	 ruimte	die	 er	 nodig	 is	
om succesvol te ontwikkelen. Hierna niet teveel vastleggen, 
want we moeten inspelen op de markt, is het credo. Het 
credo zou kunnen zijn: abstract waar het kan, concreet waar 
het	moet.	Zoveel	als	mogelijk	in	functionele	eisen,	zo	min	als	
mogelijke vormvereisten.

De MEBIN
Er	wordt	gevraagd	naar	de	MEBIN	en	of	die	nu	definitief	weg	
moet.	De	gemeente	geeft	aan	dat	zij	nog	steeds	die	mening	
is	toegedaan.	De	MEBIN	geeft	aan	nog	in	gesprek	te	zijn	over	
andere	opties	met	de	gemeente.	Sommige	bewoners	geven	
aan de dynamiek weg te gaan missen.

Wil de gemeente door met de klankbordgroep?
De gemeente draait de vraag om: is deze manier van werken 
bevallen door de klankbordgroep? Dat is nog belangrijker 
dan wat de gemeente vindt. De klankbordgroep –met name 
de	 bewoners	 –	 geven	 aan	 dat	 ze	 het	 een	 prettig	 proces	
vonden. Ze zijn anders naar hun wijk gaan kijken. En ze zien 
eigenlijk heel veel van de besproken zaken terug in de visie. 
Het was niet alleen leuk maar ook leerzaam en graag op deze 
voet verder. Die afspraak is ter plekke gemaakt. We gaan 
verder op deze manier van samenwerken.
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De Klein Plaspoelpolder

Doordat de Klein Plaspoelpolder ligt ingeklemd tussen de 
hoofdstructuren	 van	 de	 stad	 kent	 het	 een	 beschutte	 en	
geïsoleerde ligging. De verplaatsingen van (langzaam) verkeer 
vinden met name plaats aan de randen van het gebied. Deze 
beschutte	 ligging	wordt	 door	 de	 huidige	 bewoners	 gezien	
als	een	belangrijke	kwaliteit.	Deze	beschutte	 ligging	 is	een	
belangrijke	randvoorwaarde	voor	een	prettig	verblijfsgebied.	

Randen

De KPP is afgebakend met sterke randen die elk een eigen 
uitstraling	 kennen.	 Hierdoor	 heeft	 het	 gebied	 niet	 echt	
een eigen karakter. Vanuit elke rand krijgt men een ander 
beeld voorgeschoteld. De Noordelijke grens wordt gevormd 
door de Oude Trambaan. De Oude Trambaan is parallel 
gelegen aan de Vliet. Het is een historische verbindingslint 
tussen de kernen van Leidschendam en Voorburg. De Oude 
Trambaan is een belangrijke onderdeel van de gemeentelijke 
hoofdinfrastructuur. Het staat in verbinding met de 
belangrijke	uitvalswegen	richting	Den	Haag	en	Zoetermeer.	
De grote kantoorgebouwen die aan de Oude Trambaan zijn 
gelegen wijken qua schaal af van de historische kleine korrel 
die elders langs dit lint liggen. 

Aan de zuidkant van de KPP ligt de Vliet. De Vliet is een, in 
de 17de eeuw, gegraven verbinding tussen de Oude Rijn 
en de Schie en van cultureel historische waarde. Het is een 
kanaal welk van Leiden via Voorschoten, Leidschendam-
Voorburg,	 Rijswijk	 en	 Delft	 loopt.	 De	 oevers	 van	 de	 Vliet	
kenmerken	 zich	 in	 een	 grote	 diversiteit	 aan	 functies	 en	
woontypen, veelal ruim van opzet. Het water vormt een 
belangrijke verblijfskwaliteit die door de aanwezigheid 
van	enkele	functies	binnen	de	KPP	niet	overal		bereikbaar/
toegankelijk is. Aan de overzijde van de Vliet ligt Overgoo. 
Een	bedrijventerrein	voor	grootschalige	werkfuncties.

Ligging in de gemeente

De gemeente Leidschendam-Voorburg is opgebouwd uit 
een raamwerk van parallel – en dwarslijnen. Dit lijnenspel 
heeft	 ruimtelijk	 een	 belangrijk	 structurerende	 betekenis.	
Het raamwerk bestaat uit historische lijnen die in de loop 
der jaren bewaard zijn gebleven. Structurerende lijnen als 
de Vliet en het historisch lint (Oude Trambaan) vormen 
een bandbreedte voor verschillende stedelijke gebieden. 
Aaneengeschakeld als een kralensnoer bevinden deze 
gebieden zich tussen de kernen Leidschendam en Voorburg. 
De  Klein Plaspoelpolder is een van de kralen welk ingeklemd 
ligt	 tussen	 de	 Vliet	 en	 Oude	 Trambaan.	 Lang	 heeft	 dit	
gebied aan de rand gelegen van beide gemeentes. De Klein 
Plaspoelpolder	 gold	 als	 overloopgebied	 waar	 ‘afwijkende’	
grootschalige	 kantoorfuncties	 een	bestemming	 kregen.	De	
afgelopen	vijftig	jaar	zijn	Leidschendam	en	Voorburg	echter	
met elkaar vergroeid. De Klein Plaspoelpolder kent nu een 
centrale ligging tussen beide kernen. Dichtbij voorzieningen 
van het recent tot ontwikkeling gekomen Damcentrum en 
omringt	door	lommerrijke	woonwijken	met	ruim	opgezette	
kavels en een herkenbare groene uitstraling.

5. De Klein Plaspoelpolder

De oostelijke rand wordt gevormd door een brede 
watergang die haaks op de Vliet ligt. In deze watergang is de 
landschappelijke verkavelingspatroon te herkennen. Deze 
watergang	vormt	de	groenblauwe	buffer	tussen	de	KPP	en	
het nabij gelegen Damcentrum. Het is onderdeel van de 
binnenstedelijke waterstructuur. Aan de watergang is een 
binnenhaven gelegen die, in het kader van de ontwikkeling 
van het Damcentrum, in de toekomst aanmerkelijk vergroot 
gaat worden. Een kwaliteitsimpuls voor zowel KPP als het 
Damcentrum.

De aan de westelijke begrenzing gelegen Cornelis 
Voorhoevelaan is onderdeel van de bouwopgave Sijtwende. 
Het	is	een	autoluwe	fiets-	en	woonstraat	welk	gelegen	is	op	
de Sijtwendetunnel. Deze tunnel is onderdeel van een reeks 
tunnels in de N14. Dit tunnelstelsel verbindt de A4 met 
de N44/A44 en is onderdeel van de Noordelijke Randweg 
Haagse Regio. Aan de Cornelis Voorhoevelaan staan 
hoogbouwappartementen die met hun rug naar de KPP zijn 
georiënteerd.
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Het binnengebied

De	Klein	Plaspoelpolder	kent	een	grote	diversiteit	in	functies.	
Functies	 met	 elk	 een	 kenmerkende	 uitstraling.	 Door	 de	
grote diversiteit is er weinig sprake van een samenhangend 
gebied. De unieke kenmerken maken het wel eenvoudig om 
verschillende deelgebieden te onderscheiden. De gemeente 
neemt, in verhouding tot de overige grondeigenaren, het 
grootste grondeigendom in.
  
De	 volgende	 functies	 zijn	 in	 de	 Klein	 Plaspoelpolder	 te	
onderscheiden:
 
1. Kantoren
2.	 Pompstation
3. Gemeentewerf
4. Betoncentrale
5. Wonen
6. Binnenhaven

1. Kantoren
De kantoren kenmerken zich in door hun grote korrel. Het gaat 
hierbij met name om de bebouwing aan de Oude Trambaan. 
Het	tribunaal	heeft	vanwege	zijn	belangen	een	internationaal	
karakter. Het terrein van het Libanontribunaal is op te 
delen in de fysieke bebouwing met zijn veiligheidscontour 
(in de vorm van een gracht en beveiligingshekwerken), 
een parkeerplaats en een braakliggend terrein waar de 
afgelopen 20 jaar twee grote bouwwerken zijn verdwenen. 
De	kantoorfuncties	van	Damsigt	en	Billiton	ogen	verouderd	
en	 staan	 momenteel	 leeg.	 De	 Landallocatie	 ligt	 op	 een	
strategische	 locatie	 binnen	 de	 Klein	 Plaspoelpolder.	 De	 as	
van	bebouwing	(benzinestation,	appartementencomplex	en	
het Landalkantoor) splitst de Klein Plaspoelpolder feitelijk 
in twee delen. Het kantoorgebouw ligt vrij dicht op de Vliet 
waardoor de oever ontoegankelijk is. Het kantoorgebouw 
kent wat leegstand.

2.	Pompstation
Het	 pompstation	 vormt	 de	 kleinste	 aaneengesloten	
ontwikkellocatie.		Bijzondere	aan	deze	locatie	is	het	feit	dat	
het omsloten is door infrastructuur. 

3. Gemeentewerf
De gemeentewerf bestaat uit verschillende loodsen die deels 
gebruikt worden voor opslag van diverse materialen. Het 
terrein oogt door de grote diversiteit en aanwezige opstallen 
rommelig. Het terrein is omgeven door een hekwerk 
waardoor er niet sprake is van een uitnodigend karakter. 

4. Betoncentrale
Op	 deze	 locatie	 is	 de	 betoncentrale	 gesitueerd.	 De	 reden	
voor de ligging is de aanwezigheid van de Vliet waarover 
grondstoffen	 worden	 af-	 en	 aangevoerd.	 De	 beëindiging	
van	 de	 werkzaamheden	 op	 deze	 locatie	 draagt	 bij	 aan	
de mogelijkheden die elders in de Klein Plaspoelpolder 
tot ontwikkeling kunnen komen. Het verdwijnen van de 
hindercontour maakt woningbouw mogelijk op onder 
andere het Damsigt-gebouw. 

5. Wonen
De	woonfunctie	 kent	 een	 grote	 diversiteit	 in	 typologie	 en	
architectuur. Dit komt mede doordat de woningen niet 
allemaal	tegelijkertijd	zijn	gerealiseerd.	Ze	zijn	gerealiseerd	
onder verschillende architectonische stromingen. 
Hoogbouw is aanwezig aan de Cornelis Voorhoevelaan in 
het	kader	van	de	Sijtwende-ontwikkeling	in	de	jaren	’90	en	
het recent getransformeerde kantoorgebouw aan de Dokter 
van der Stamstraat. 

De Bolder kent een kleinschalige en naar binnen gerichte 
woonmilieu	 uit	 de	 jaren	 ‘80.	 Met	 hun	 rug	 naar	 de	 Vliet	
zijn	 enkele	 ruim	 opgezette	 geschakelde	 koopwoningen	
gerealiseerd.	 De	 overige	 woningen	 is	 een	 mix	 van	
typologieën.	 Waarbij	 de	 appartementen	 aan	 de	 randen	
zijn	gepositioneerd.	De	hier	beschreven	woonfunctie	dient	
behouden te blijven en logisch worden ingepast in de 
toekomstige	transformatie	van	de	Klein	Plaspoelpolder.

6. Binnenhaven Plaspoelkade
In het kader van de ontwikkeling van Leidschendam-
Centrum (Damcentrum) zal het bestaande binnenhaven aan 
de	Plaspoelkade	worden	aangepast.	Deze	locatie	wordt	een	
volwaardige binnenhaven waar bewoners de mogelijkheid 
krijgen om een boot of sloep aan te leggen. De binnenhaven 
wordt voorzien van verharde kades met een verbindende 
langzaam verkeersbrug tussen Damcentrum en de Klein 
Plaspoelpolder. Deze brug zal gelegen zijn aan een groene 
waterbuffer.
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Huidige kwaliteiten KPP

Ondanks	 de	 geïsoleerde	 ligging	 en	 dominantie	 van	 de	
kantoorgebouwen aan de Oude Trambaan herbergt de Klein 
Plaspoelpolder verborgen kwaliteiten die niet direct vanuit 
de omgeving zichtbaar zijn. Kwaliteiten die door middel 
van	 enkele	 interventies	 veel	 beter	 tot	 hun	 recht	 kunnen	
komen. Gezamenlijk kunnen deze elementen bijdragen aan 
de	transformatie	van	de	Klein	Plaspoelpolder	tot	een	prettig	
verblijfsgebied. Deze elementen zijn onder te verdelen in de 
groen-	en	waterstructuur.	Het	betreft	hier	tevens	elementen	
van cultuurhistorische waarde.

Groenstructuur
De Klein Plaspoelpolder kenmerkt zich in een ruime 
aanwezigheid van groene elementen. Door de grote 
diversiteit in boomsoorten en achterstallig onderhoud mist 
het samenhang en ontbreekt het uitnodigende karakter. De 
losse samenhang komt met name doordat de groenvakken 
in	verschillende	tijdsvakken	zijn	gerealiseerd	en	niet	overal	
toegankelijk zijn. Tevens is er sprake van achterstallig 
onderhoud van het bestaande groen, met name in het 
binnengebied.

Waterstructuur
Twee randen van de Klein Plaspoelpolder worden gevormd 
door de aanwezigheid van water. Water in het stedelijk gebied 
vergroot	 de	 leefbaarheid	 en	 heeft	 toegevoegde	 waarde	
in de uitstraling van de openbare ruimte. De bestaande 
binnenhaven zal in de nabije toekomst verder ontwikkeld 
worden. Het bestaande water en aantal ligplaatsen wordt 
vergroot. Er omheen is een verharde kade gepland dat 
dienst	 doet	 als	 een	 prettige	 verblijfplaats	 voor	 passanten,	
recreanten en inwoners. 

De Vliet is een van de parels van Leidschendam-Voorburg. 
Langs een deel van de aanwezige Vlietoever binnen de 
Klein	 Plaspoelpolder	 kan	 al	 gewandeld	 worden	 en	 heeft	
een openbaar karakter. Deze route langs het water wordt 
veelvuldig gebruikt voor het uitlaten van hond of korte 
lunchwandeling.	Haaks	op	de	Vliet,	en	langs	Landallocatie	en	
reeds	getransformeerde	appartementencomplex,	loopt	nog	
een tweede (smallere) watergang die onderdeel uitmaakt 
van de binnenstedelijke waterstructuur. Ook hier een 
verwijzing naar het landschappelijke verkavelingspatroon. 
Deze watergang eindigt op een duiker onder de Oude 
Trambaan.

Cultuur historische elementen
Het gaat hier met name om de eerder beschreven 
waterassen die haaks op de Vliet staan en verwijzen naar 
het slagenlandschap met zijn verkavelingssloten. Ze vormen 
zichtlijnen tussen de Oude Trambaan en de Vliet en bieden 
structuur aan een transparanter Klein Plaspoelpolder. Deze 
twee	assen	dienen	gehandhaaft	te	blijven.	Deze	zichtlijnen	
vergroten de structuur in de Klein Plaspolder en deelt het 
gebied op in herkenbare delen.*

Te	handhaven	woonfuncties
Naast de kwaliteit van de hierboven beschreven structuren 
is er ook bebouwing aanwezig die ook in de toekomst 
onderdeel zal blijven uitmaken van de Klein Plaspoelpolder. 
Het	betreft	hier	de	bestaande	woonwijk	rondom	de	Bolder,	
de hoogbouw aan de Cornelis Voorhoevelaan en het reeds 
getransformeerde	 appartementencomplex	 aan	 de	 Dokter	
van der Stamstraat.

Losse plaatsing bomen langs de Oude Trambaan

Binnenhaven aan de Plaspoelkade

Begroeiing toont oude landschappelijke patronen* Bron: Beleidsversie cultuurhistorische waarde Vlietoevers
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Totaalbeeld Klein Plaspoelpolder

Ondanks de geïnventariseerde kwaliteiten in de groen- 
en	 waterstructuur	 wordt	 de	 huidige	 situatie	 van	 de	 Klein	
Plaspoelpolder niet als aantrekkelijk stedelijk gebied 
beschouwd.	Dit	 is	 bevestigd	tijdens	het	 participatietraject.	
Zowel bewoners als stakeholders kenmerkten de Klein 
Plaspoelpolder als onsamenhangend, weinig uitnodigend en 
geïsoleerd.	Een	gebied	met	een	grote	diversiteit	aan	functies	
en uitstraling.

De huidige Klein Plaspoelpolder is versnipperd door een 
weinig aantrekkelijke openbare ruimte, het ontbreken van 
doorgaande openbare verbindingen en abrupte overgangen 
in de bouwhoogte van de huidige bebouwing. Hierdoor 
ontbreekt de samenhang binnen het gebied om het tot 
een aantrekkelijk verblijfsgebied te transformeren. Deze 
samenhang kan worden gerealiseerd door duurzaam om te 
gaan met de bestaande kwaliteiten binnen de 

Grote diversiteit binnen de Klein Plaspoelpolder

Klein Plaspoelpolder. Bestaande kwaliteiten die met name 
verborgen liggen in de groen- en waterstructuur. Het 
bundelen en versterken van deze bestaande kwaliteiten 
moet een uitnodigende structuur van openbare ruimte 
opleveren.
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Voor dit document zijn de volgende bronnen geraadpleegd:

•	 Structuurvisie	Ruimte	Voor	Wensen	2040,	
 herijking 2012;    
•	 Nota	van	Uitgangspunten	Ontwikkelvisie	Klein		
 Plaspoelpolder, oktober 2013;
•	 Verkeers-	en	vervoerplan,	herijking	2014	met		
 doorkijk naar 2040;
•	 Extra	oeververbinding	gemeente	Leidschendam-	
	 Voorburg	definitief	(Zonneveld,	201125173)
•	 Cultuurhistorische	Analyse	Vlietoevers,	gemeente		
 Leidschendam-Voorburg, 2011
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